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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред:  

1. Във връзка с представения устен доклад от заместник-ректора доц. д-р Иванка 

Станкова, възлага на ръководствата на основните звена да създадат организация и 

предприемат мерки и действия за привеждане на документацията, свързана с обучението 

по образователната и научна степен „Доктор“, в съответствие с изискванията на закона и 

вътрешните правилници на Университета, в срокове, както следва: за лица, български 

граждани – до 30.06.2020 година, за лица, чужди граждани – до 15.07.2020 година. 

По втора точка от дневния ред:  

2. Утвърждава Проекта на Календарен график за учебната 2020/2021 година в 

Югозападния университет „Неофит Рилски“. Приложение. 

По трета точка от дневния ред: 

3. Определя доц. д-р Фатима Сапунджи за член на Университетската комисия за 

осъществяване на вътрешен контрол по смисъла на чл. 95 от Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“.  

По четвърта  точка от дневния ред:  

4. Във връзка с изтичане мандата на заместник-председателя по следакредитационно 

наблюдение и контрол и заместник-председател на Акредитационния съвет на 

Националната агенция за оценяване и акредитация,  предлага за назначаване кандидатурата 

на проф. д-р Христо В. Георгиев – член на Акредитационния съвет на НАОА. 

По пета точка от дневния ред:  

5.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове във 

Филологическия факултет за: 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по чужд 

език“ след придобиване на образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра. 

5.2. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 7/21.05.2020 

година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност „Финанси“ 

в професионално направление 3.8. Икономика, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години. 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – приети с решение на ФС, Протокол № 

5/16.06.2020 година. (промяна в наименованието) 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Социално-

педагогическа превенция и консултиране” в професионално направление 1.2. Педагогика 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в същото 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Социално-

педагогическа превенция и консултиране” в професионално направление 1.2. Педагогика 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в същото 

професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Социално-

педагогическа превенция и консултиране” в професионално направление 1.2. Педагогика 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър”  в друго 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Социално-

педагогическа превенция и консултиране” в професионално направление 1.2. Педагогика 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър”  в друго 

професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра. 

По шеста точка от дневния ред: 

6. Утвърждава квалификационни характеристики и общи учебни планове за 

докторски програми: 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 7/21.05.2020 

година 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ в професионално направление 3.8. 

Икономика. 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – становище от Експертна комисия 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по обновена програма 

„Машини и процеси в леката промишленост“ в професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по обновена програма 

„Електронизация“ в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по обновена програма 

„Компютърни системи, комплекси и мрежи“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника. 

По седма точка от дневния ред:  

7. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 

5.1. Машинно инженерство в област на висше образование 5. Технически науки по 

образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“. 

По осма точка от дневния ред: 

8. Изслуша  Доклада с констатации за проведените избори на органи за управление 

на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за мандат 2019-2023 година и на проведени избори на 

ръководители на катедри. 

По девета точка от дневния ред: 

9. На основание чл. 30, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 35а, ал. 5 от Закона за висшето 

образование избира Георги Чимев – управител на дружество „Марели Системс“ ЕООД, за 

член на Съвета на настоятелите на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

По десета точка от дневния ред: 

10.1. Приема аудитория № 207 в Учебен корпус № 1 да носи името на академик 

Благоевест Сендов. 

10.2. Приема аудитория № 208 в Учебен корпус № 1 да носи името на проф. д.н. 

Кирил Чимев. 

По единадесета точка от дневния ред: 

7. Дава съгласие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност: 
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 ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по...  (Методика на обучението по технологии и предприемачество) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна 

техника (Комуникационни мрежи и електорнни преобразователи за телекомуникационни 

системи) – един; 

- за „професор“ по професионално направление 5.1. Машинно инженерство 

(Индустриални процеси (Технология на шевното производство)) – един. 

По дванадесета точка от дневния ред: 

12.1. Възлага на комисия с председател проф. д-р Габриела Белова и членове: 

заместник-ректорите доц. д-р Ицка Дерижан, доц. д-р Иванка Станкова и проф. д-р Йордан 

Гошев, ръководителите на отдели и дирекции проф. д-р Рая Мадгерова, проф. д-р Петър 

Миланов и Красимир Папучаров, и юрисконсулта доц. д-р Вера Лазарова, да разработи 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“. 

12.2. Във връзка с решение на ФС на Филологическия факултет, Протокол № 5 / 

09.06.2020 година, приема местата за прием на студенти по специалност „Педагогика на 

обучението по български език и чужд език“ (турски език)  за учебната 2020/2021 година да 

бъдат разпределени по други специалности в професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по... . 

 

--------------------------------------------------- 


